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Investeringsmogelijkheid

Meerdervoort® Prime BV heeft een koopovereenkomst 
gesloten ten behoeve van de aankoop van een solitair 
kantoorpand op het bedrijventerrein genaamd 'De 
Hoef' te Amersfoort. De financiering wordt geheel par-
ticulier ondergebracht. U kunt dus investeren zonder 
tussenkomst van een bank.

Voor de verwerving van het object zijn er twee leningdelen 
waarop u kunt inschrijven. De leningen zijn als volgt 
gealloceerd:

Financieringsopzet:
Totale investering: € 3.550.000
Taxatiewaarde: € 3.300.000
Lening deel 1: € 2.300.000 (1e hypotheekrecht)
Lening deel 2: € 1.250.000 (2e hypotheekrecht)

Lening deel 1 (1e hypotheekrecht):
Benodigd doelkapitaal: € 2.300.000
69,7% Loan-To-Value (LTV)
Deelname vanaf : € 250.000
Rentepercentage: 4,25% jaarlijks 
(maandelijkse uitkering)

Lening deel 2 (2e hypotheekrecht):
Benodigd doelkapitaal: € 1.250.000
107,6% Loan-To-Value (LTV)
Deelname vanaf: € 100.000
Rentepercentage: 6,0%

Het object wordt verworven door Meerdervoort® Prime BV. 
Dit is een vastgoedonderneming met meer onroerend goed 
in eigendom. Indien u besluit te investeren dan sluit u een 
leenovereenkomst tussen uzelf en Meerdervoort® Prime BV. 

De leenovereenkomsten en hypothecaire aktes worden 
verzorgd door onze projectnotaris Jeffrey Koenecke van 
BarentsKrans notarissen te Den Haag. De transactie is 
tevens notarieel verzorgd.
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Huurinkomsten

Het pand is volledig verhuurd aan drie huurders. De 
totale huurinkomsten bedragen € 266.184 per jaar. De 
huurders zijn Huisartsen Eemland B.V., Bosman GGZ en 
Infradax B.V. 

Huisartsen Eemland BV
Huisartsenorganisatie
Huurt 432m² (VVO) 23% van het totaal
Huurcontract tot: 31-06-2026
Huurprijs: € 54.835 per jaar
https://huisartseneemland.nl/

Bosman GGZ BV
Psychologische zorg
Huurt 432m² (VVO) 23% van het totaal
Huurcontract tot 31-12-2025
Huurprijs: € 60.005 per jaar
https://dokterbosman.nl/

Infradax BV
IT-Dienstverlener
Huurt 1058 m² (VVO) 56% van het totaal
Huurcontract tot 31-08-2026
Huurprijs: € 148.328 per jaar
https://www.infradax.nl/

Meerdervoort Prime BV 
Meerdervoort biedt met de ‘Besloten Fondsen’ u de 
mogelijkheid om te investeren in bedrijfsmatig vastgoed. 
De projecten betreffen geselecteerd onroerend goed. 
Ligging, huurinkomsten en optimalisatiemogelijkheden 
worden vooraf door meerdere specialisten en adviseurs 
bekeken. 

Basicweg 12
Meerdervoort Prime BV heeft een representatief kan-
toorpand verworven, ditmaal aan de Basicweg 12 te 
Amersfoort. Samen huisvest dit kantoorpand drie huur-
ders die goed zijn voor een huurstroom van €263.168 
op jaarbasis. 

Het gekochte is gelegen op het bedrijventerrein 'De 
Hoef', dit is een multifunctioneel bedrijventerrein ten 
noordoosten van het centrum van Amersfoort. Het terrein 
heeft directe ontsluitingen op de A1, A27 en A28. Op het 
terrein zijn onder andere nationale, internationale, grote, 
middelgrote, dienstverlenende, logistieke, non-profit en 
ICT-bedrijven te vinden. Het gebouw is voorzien van 44 
parkeerplaatsen, bezoekers kunnen hier parkeren.

Het object is verhuurd aan de volgende ondernemingen:
• Intradax B.V. (IT-dienstverlener)
• Huisartsen Eemland B.V. (Regionale huisartenorganisatie)
• Bosman GGZ B.V. (Psychologische zorg) 

Kenmerken
• Spreiding van huurders in verscheidene sectoren
• Bruto huurstroom van € 263.168
• Gelegen op goed bereikbare zichtlocaties
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
• Marktconforme huurprijzen
• Modern vormgegeven kantoorruimtes
• Huuroptimalisatie mogelijk
• Langlopende huurcontracten



Basicweg 12 te Amersfoort

Key Highlights
• Volledig verhuurd aan twee zorgondernemingen  

en een IT-onderneming
• Flexibel indeelbaar door de grote, open vloeren  

en daarom geschikt voor zowel multi- als  
single-tenant gebruik

• Zichtbare investeringen in het gebouw, zoals een 
volledige renovatie in 2020 en uitstekend beheer

• Positieve marktontwikkeling vanwege toenemend 
gebrek aan kantoorruimte door transformaties 
in Amersfoort en toenemende interesse van 
(buitenlandse) investeerders

• Centrale ligging in Nederland, een makkelijk 
bereikbare locatie nabij grote uitvalswegen (A1,  
A28 & A27)

• Jaarlijkse huurstroom van € 266.184
• Opwaarts potentieel door mogelijkheden   

tot optimalisatie huurcontracten
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

Markt
Toenemende schaarste: kantoren
Steeds meer bedrijven hebben zich de laatste jaren in 
Amersfoort gevestigd. De enorme groei en ontwikkeling 
van Utrecht geeft de Amersfoortse kantorenmarkt én 
de stad een boost. De stad kan gezien worden als 
de satellietstad van Utrecht stad. De leegstand in 
Amersfoort is de afgelopen jaren gedaald naar ca. 10% 
in 2020. Naar verwachting zal dit percentage na 2021 
verder afnemen; enerzijds door de grote vraag naar 
kantoorruimte, anderzijds door transformaties.

Gebiedsontwikkelingen
De druk op de Amersfoortse woningmarkt is hoog; 
daarom geeft de gemeente Amersfoort prioriteit aan 
woningbouw. Gebiedsontwikkelingen waar kantoren 
plaatsmaken voor woningen zijn al op grote schaal gaan-
de, ook aan de snelwegen A1 en A28. Een goed voor beeld 
is de transformatie van omliggende kantoor gebieden 
‘De Hoef’, ‘Vathorst’ en ‘Calveen’. Door de gebiedsontwik-
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kelingen wordt een substantieel deel van de (verou-
derde) Amersfoortse kantorenvoorraad aan de markt 
onttrokken. De hele kantorenmarkt wordt hierdoor 
schaarser. Zowel nieuwe gebruikers als partijen die 
moeten verplaatsen, wijken uit naar kantoorgebied 'De 
Hoef'. Deze ontwikkeling draagt bij aan de stabiliteit 
van de belegging.

Kantoorgebied De Hoef
Ook het kantoorgebied 'De Hoef', waar deze propositie 
toebehoort, wordt steeds dynamischer. De afgelopen 
jaren zijn kantoren getransformeerd naar hotels, 
restaurants en woningen. De locatie is uitstekend 
bereik baar en heeft veel parkeergelegenheid. Dit trekt 
middelgrote bedrijven uit verschillende sectoren aan.

Hoogtepunten 
Toenemende schaarste in Amersfoortse kantoren biedt 
een uitstekend perspectief voor de verhuur van deze 
locatie. Naast het feit dat de locatie volledig verhuurd 
is, geven transformaties van omliggende en vergelijk-
bare kantorengebieden 'De Hoef' extra potentie voor 
verhuuroptimalisatie.

Investeringsmarkt
Kantoren
Na de G5-steden staat Amersfoort hoog op de lijst bij 
nationale en lokale beleggers. Het beleggingsvolume 
in de stad is de afgelopen vijf jaar dan ook hoog 
geweest. De vraag naar investeringsproducten in 
Amersfoort is in de loop der jaren toegenomen, mede 
door de hoge interesse bij beleggers. Naast lokale 
investeerders en een aantal grotere Nederlandse 
beleggers, wint Amersfoort ook aan populariteit bij 
internationale partijen. 



Volledig verhuurd
Door het nog onzekere effect van thuiswerken, zijn veilige 
investeringen in kantoren erg gewild. Er is meer vraag 
naar volledig verhuurde kantoren, met huurcontracten 
van een lange looptijd (>3 jaar). 

Transformaties
Naast de (geplande) gebiedsontwikkelingen van de 
gemeente Amersfoort, stijgt ook het aantal actieve 
projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers in 
de stad. Kantoren die in de toekomst te transformeren 
zijn naar woningen krijgen een nieuwe bestemming. 
De gemiddelde woningprijs per m2 in Amersfoort lag in 
2020 60% hoger ten opzichte van 2015. Dit zal verdere 
transformaties en dus de leegstand van kantoren in 
Amersfoort stimuleren. 
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Amersfoort
Het gekochte is gesitueerd op het bedrijventerrein 
'De Hoef', dit is een multifunctioneel bedrijventerrein 
ten noordoosten van het centrum van Amersfoort.  
Het terrein heeft directe ontsluitingen op de A1, A27  
en A28. 

Amersfoort telt momenteel circa 160.000 inwoners, 
de verwachting is dat dit tot 2028 zal groeien naar 
235.00, dat betekent een groei van bijna 15%. In 2008 
telde Amersfoort nog slechts 140.000 inwoners. Uit 
Onderzoek van Primos (2020) blijkt dat de verwachting 
is dat Amersfoort te maken zal krijgen met 15% groei 
van het aantal huishoudens t/m 2034. Dit is onder 
andere te danken aan de grootschalige nieuwbouw-
wijken als Vathorst. 

Voor een bedrijven-kantorenpark is het voornamelijk 
van belang dat de bereikbaarheid per auto goed is 
en in mindere mate openbaar vervoer. Hieronder de 
verschillende reistijden per categorie. 

• Kadastrale kaart & Bestemmingsplan

Auto: 
• 1 minuut naar oprit A28
• 6 minuten naar oprit A1
• 20 minuten naar Utrecht   
• 15 minuten naar Hilversum
• 5 minuten naar centrum Amersfoort  



Bouwtechnisch

Het object is begin dit jaar geheel gerenoveerd opgeleverd. 
De vorige eigenaar heeft het pand geheel gerenoveerd. 
Het gebouw heeft een energielabel A. De installaties zijn 
vernieuwd en verkeren in goede staat.
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W.F. (Wijnand) Groenen
+31 6 14 02 31 99
w.groenen@meerdervoort.com

Ph. (Philip) Jansen
+31 6 29 15 58 58
ph.jansen@meerdervoort.com

088-7704444
info@meerdervoort.com
www.meerdervoort.com

Meerdervoort® Group BV
Edisonweg 12A
2952 AD Alblasserdam

K. (Kalim) Rahmanyar
+31 6 57 48 02 71
k.rahmanyar@meerdervoort.com 

M. (Mark) Bloem
+31 6 55 82 08 43
m.bloem@meerdervoort.com
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